11/2015. sz. jegyzőkönyv
Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2015. június 12-én 08 óra 10 perckor kezdődött a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság ülésének elhúzódása miatt
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos, Dr.
Mádai Ákos, Ráki István, Szabó László, Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok (a
jelenlévő képviselők száma 7 fő) Demkó Dóra alpolgármester, Marcsikné Orosz Emese
jegyző
Az ülésre meghívót kapott: Meghívottként jelen vannak: Érdeklődőként jelen van: A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket,
Megállapította, hogy az ülés 7 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. Tájékoztatta a
testületet, hogy az ülésről távolmaradását jelentette be Kurucz Attiláné képviselő-testületi tag.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok mellé vegyék fel a Sanmina
Magyarország Kft. telkiszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos kérelmét
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2015. (VI.12.) Kt. határozata a napirend
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé a
Sanmina
Magyarország
Kft.
telkiszolgalmi
jog
bejegyzésével kapcsolatos kérelmét
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el az ülés napirendjét a fenti
kiegészítéssel együtt.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
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A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Köznevelési intézmény, működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelem
benyújtás
Előadó: polgármester
2./ Pályázat benyújtása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előadó: polgármester
3./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati

költségvetési támogatása keretében iskolaműködtetésre
Előadó: polgármester
4./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati

költségvetési támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás igényléséhez
Előadó: polgármester
5./ A Sanmina Magyarország telkiszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos kérelme
Előadó: polgármester

1./ Köznevelési intézmény, működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelem
benyújtás
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: 3000 főt meghaladó lakosságú önkormányzatok számára a
jogszabály előírja, hogy gondoskodjon a köznevelési intézmények működéséről. A helyi
önkormányzati képviselő választást követő év június 15-ig lehetősége van az
önkormányzatnak e kötelezettség alól felmentést kérni, abban az esetben, ha a működtetést
nem tudja vállalni. Két lehetőségük van, vagy mentesülnek a működtetési kötelezettség alól,
vagy hozzájárulási díjat állapítanak meg. A díjat a választást követő év szeptember 1. napjától
a következő választást követő év augusztus 31-ig állapítják meg. A hozzájárulási díj
megállapítását követően a testületnek 8 napos jogvesztő határidőn belül kell döntenie arról,
hogy vállalja-e.
Az önkormányzat a 2014. évben 40.079.335 Ft-ot fordított iskola fenntartásra, 2015-ben erre
a célra 50.281.000 Ft lett betervezve. 2014-ben pályázatot nyújtottak be közoktatási
intézmény működtetésre, amelyen 11.860.000 Ft-hoz jutott az önkormányzat.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az iskola további működtetésével
kapcsolatos mentesítési kérelem benyújtásáról
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
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A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2015. (VI.12.) Kt. határozata az iskola további
működtetésével kapcsolatos
mentesítési kérelem
benyújtásáról
A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy
Alsózsolca Város Önkormányzata 2015. szeptember 1-től
felmentést kérjen a köznevelési intézmények a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bek.
szerinti működtetési kötelezettségének teljesítése alól.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
mentesítési kérelem,
és a határozat
szerinti
szándéknyilatkozat, valamint a szükséges adatlapok
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az iskola további működtetésével
kapcsolatos mentesítési kérelem benyújtására a polgármester felhatalmazásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2015. (VI.12.) sz. határozata az iskola további
működtetésével kapcsolatos
mentesítési kérelem
benyújtásáról
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
mentesítési kérelem, és a határozat melléklete szerinti
szándéknyilatkozat, valamint a szükséges adatlapok
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Melléklet a 84/2015.(VI.12.) számú határozathoz
Szándéknyilatkozat 3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részéről, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja alapján
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Alsózsolca Város Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett
bevételek terhére, a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon
működtetését nem képes vállalni.
2./ Pályázat benyújtása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A pályázatra 300 millió Ft-ot szánt a kiíró. Azon
önkormányzatok pályázhatnak, amelyeknek közművelődési intézmény van a saját
fenntartásában. A támogatás minimális mértéke 100.000.- Ft, melyhez önrészt kell
biztosítani. A támogatás az önrész kilencszereséig nyújtható. A Közösségi Ház
költségvetésében 350.000.- Ft lett erre a célra elkülönítve, így a támogatás maximális mértéke
3.150.000.- Ft.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
és elfogadásra javasolja a pályázat benyújtását és az önerő biztosítását a 350.000.- Ft
vonatkozásában.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy nyújtsanak be pályázatot a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján igényelhető
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2015. (VI.12.) sz. határozata pályázat benyújtása
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy hozzájárul a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján
igényelhető közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
pályázat benyújtáshoz és a 350.000,- Ft összegű pályázati
önrész biztosításához
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
ügyintézésre
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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3./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati

költségvetési támogatása keretében iskolaműködtetésre
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A pályázatot az iskola működtetésére kívánják benyújtani.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
és elfogadásra javasolja a pályázat benyújtását, valamint a polgármester felhatalmazását.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy nyújtsanak be pályázatot 2014. évi C. törvény
alapján igényelhető a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy
egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása támogatás keretében
iskolaműködtetésre.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca
Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének 86/2015. (VI.12.) sz. határozata pályázat
benyújtása a rendkívüli települési támogatás keretében az
iskola működtetésének támogatására
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy hozzájárul a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján
igényelhető
a
települési
önkormányzatok
működőképességének megőrzésére vagy egyéb a feladataik
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása támogatásának
igényléséről
szóló
pályázat
benyújtásához
iskolaüzemeltetésre.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
ügyintézésre
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
4./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati

költségvetési támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás igényléséhez
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
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Szilágyi László polgármester: A pályázat benyújtásának a feltétele, hogy az egy lakosra jutó
adó erőképesség ne haladja meg a 32.000.- Ft-ot.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
és elfogadásra javasolja a pályázat benyújtását, valamint a polgármester felhatalmazását.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy nyújtsanak be pályázatot a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján igényelhető rendkívüli
szociális támogatásra.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca
Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének 87/2015. (VI.12.) sz. határozata pályázat
benyújtása a rendkívüli települési támogatás keretében
rendkívüli szociális támogatásra
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy hozzájárul a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján
igényelhető rendkívüli szociális támogatásra szóló pályázat
benyújtáshoz.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
ügyintézésre
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
5./ A Sanmina Magyarország telkiszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos kérelme
Marcsikné Orosz Emese jegyző: A CH Rt. kereste meg az önkormányzatot a telkiszolgalmi
jog bejegyzésével kapcsolatban. A vezeték évek óta ott van a földben, ezt szeretnék rendezni,
hogy a földhivatali nyilvántartásba is bejegyzésre kerüljön a telkiszolgalmi jog.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Alsózsolca Város Önkormányzat
tulajdonában lévő, az Alsózsolca külterület, 090 helyrajzi számú ingatlan, valamint az 1506/5
helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában elektromos földkábel elhelyezésére telkiszolgalmi
jog kerüljön bejegyzésre.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy hagyják jóvá, hogy az Alsózsolca Város
Önkormányzat tulajdonában lévő, az Alsózsolca külterület, 090 helyrajzi számú ingatlan,
valamint az 1506/5 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában elektromos földkábel
elhelyezésére telkiszolgalmi jog kerüljön bejegyzésére.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca
Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének 88/2015. (VI.12.) sz. határozata az
Alsózsolca Város Önkormányzat tulajdonában lévő, az
Alsózsolca külterület, 090 helyrajzi számú ingatlan,
valamint az 1506/5 helyrajzi számú ingatlan
vonatkozásában elektromos földkábel elhelyezésére
telkiszolgalmi jog bejegyzéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy döntött, hogy hozzájárul, hogy az Alsózsolca Város
Önkormányzat tulajdonában lévő, az Alsózsolca külterület,
090 helyrajzi számú ingatlan, valamint az 1506/5 helyrajzi
számú ingatlan vonatkozásában elektromos földkábel
elhelyezésére telkiszolgalmi jog kerüljön bejegyzésre.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 08 óra 21
perckor bezárta.
Kmf.
Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető

7

